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LIPPULAIVAOHJELMA 
 

MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 
 
 
Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 

aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017 klo 16.15 Suomen aikaa mennessä. 

Hakuaika on ehdoton. 

 

Rahoitus toteutuu edellyttäen, että eduskunta päättää kohdentaa Suomen Akatemialle hakuun 

tarvittavan rahoituksen valtion talousarviossa vuodelle 2018. 

 
Tavoite 
Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden 

osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. 

Lippulaivassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, tutkimuksen taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu 

merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan 

kanssa, muuntautumiskyky sekä isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen 

tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Lippulaiva on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimiva osaamiskeskittymä, jossa on 

samanaikaisesti meneillään useita eri tutkimushankkeita ja muita toimintoja. Toimintakauden aikana 

lippulaivat kehittyvät jatkuvasti omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen. 

 
Hakija 
 
Hakijana voivat olla yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja niiden muodostamat konsortiot. Jos hakijana 

on konsortio, katso tarkemmat ohjeet verkkosivuilla: 

http://www.aka.fi/fi/rahoitus/rahoitusmahdollisuudet/akatemian-haut/lippulaivaohjelmarahoitus-

korkeatasoisille-ja-vaikuttaville-osaamiskeskittymille/ 

Hakijaorganisaatioiden tulee itse olla valmiita sitoutumaan merkittävällä ja kasvavalla panostuksella 

lippulaivakeskittymän rakentamiseen ja tukemiseen. Rahoituksen suuntaaminen yksittäisten 

tutkimusryhmien sijasta lippulaivoihin vahvasti sitoutuneille organisaatioille tukee näiden 

osaamiskeskittymien korkeatasoisen tutkimuksen ja niiden laajan vaikuttavuuden pitkäjänteistä 

kehittämistä. 

Rahoitus 

Lippulaivaohjelmahakuja on varauduttu rahoittamaan 25 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 25 

miljoonalla eurolla vuonna 2019. Ensimmäisen haku on loka-marraskuussa 2017 ja toinen haku 

vuonna 2018. Lippulaivarahoitus on määräaikaista. 

 

Lippulaivarahoitus noudattaa kokonaiskustannusmallia. Lippulaivarahoitus on täysimääräistä eli se 

kattaa myös yleiskustannukset eikä organisaation omaa rahoitusosuutta vaadita Akatemialta 

haettavaan rahoitukseen. 

 

http://www.aka.fi/fi/rahoitus/rahoitusmahdollisuudet/akatemian-haut/lippulaivaohjelmarahoitus-korkeatasoisille-ja-vaikuttaville-osaamiskeskittymille/
http://www.aka.fi/fi/rahoitus/rahoitusmahdollisuudet/akatemian-haut/lippulaivaohjelmarahoitus-korkeatasoisille-ja-vaikuttaville-osaamiskeskittymille/
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Isäntäorganisaatioiden lippulaivaan kohdennettavaksi suunnitellut resurssit ja niiden kehittyminen 

lippulaivakauden aikana kuvataan hakemuksen liitteenä olevassa resurssitaulukossa. 

Lippulaivarahoitus on jaettu kahteen neljän vuoden rahoituspäätökseen. Kolmantena toimintavuonna 

lippulaiva arvioidaan ja väliarvioinnin perusteella lippulaivan rahoitus toiselle nelivuotiskaudelle voi 

nousta, laskea, pysyä samana tai päättyä. 

 

Rahoitus myönnetään hakemuksen tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelmissa kuvattuihin toimiin. 

Rahoituksesta ei makseta ennakoita.  

 

Rahoituksen käyttämisessä noudatettavat yksityiskohtaiset, vuosittain tarkistettavat yleiset ehdot ja 

ohjeet ovat Akatemian verkkosivulla kohdassa Rahoituksen käytön ehdot. 

 
Rahoituskausi 
 
Rahoituskausi alkaa aikaisintaan 1.5.2018 ja se mitoitetaan nelivuotiseksi.  
 

Hakemusten arviointi 

Hakemusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota ohjelman tavoitteiden mukaisesti 

kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, tutkimuksen taloudellista kasvua tukevaan ja/tai 

muuhun merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja yhteistyökumppanien merkitykseen 

lippulaivan tavoitteiden kannalta.  

Hakemukset arvioidaan ensin yksittäisillä asiantuntijoilla. Tämän jälkeen hakemukset arvioidaan 

asiantuntijapaneeleissa. Asiantuntijapaneelit haastattelevat yksittäisten asiantuntijoiden lausuntojen 

perusteella parhaimmiston. Asiantuntijapaneelit järjestetään helmi-maaliskuussa 2018.  

 

Tiedepaneeli, joka koostuu kansainvälisistä asiantuntijoista, arvioi erityisesti hakemusten tieteellisen 

tason. 

Vaikuttavuuspaneeli, joka voi koostua kansainvälisten asiantuntijoista lisäksi mahdollisesti myös 

kotimaisista jäsenistä, arvioi erityisesti hakemuksen tutkimuksen taloudellista kasvua tukevan ja/tai 

muun merkittävän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.  

Suomen Akatemian hallituksen yleisjaosto hyödyntää sekä yksittäisten asiantuntijoiden että 

vaikuttavuus- ja tiedepaneelin arvioita päättäessään rahoitettavista lippulaivoista. Lisäksi yleisjaosto 

varaa mahdollisuuden kutsua lippulaivan edustajat haastateltaviksi huhtikuussa 2018. 

 

Asiantuntijoiden käytössä oleva arviointilomakkeet löytyvät Akatemian verkkosivujen kohdasta Ohjeet 

ja lomakkeet. Arviointikysymyksiin on hyödyllistä tutustua hakemusta laadittaessa. 

 
 

Seuranta ja raportointi 
 
Varojen käytöstä sekä lippulaivan toimien edistymisestä raportoidaan Suomen Akatemialle 
noudattaen rahoituksen käytön yleisiä ehtoja.  
 
 
 

http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/hakemusarviointi/ohjeet-ja-lomakkeet/
http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/hakemusarviointi/ohjeet-ja-lomakkeet/
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Hakemuksen jättäminen, vireille tulo ja päätöksenteko 
 
Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten nimeämät toimivaltaiset henkilöt jättävät hakemukset Suomen 

Akatemian verkkoasiointiin ja antavat verkkoasioinnissa suorituspaikkojen sitoumukset. Hakemuksen 

voi laatia ja jättää Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 

9.11.2017 klo 16.15 mennessä.  

 
 
Lisätiedot 

 

• ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002 

• johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, p. 029 533 5015 

• johtava tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio, p. 029 533 5082 

• tiedeasiantuntija Jukka Tanskanen, p. 029 533 5071 
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi. 
 
 

Hakemus 
 
Hakemus sisältää verkkoasioinnin hakulomakkeen sekä vaadittavat liitteet, joiden on oltava ohjeiden 
mukaiset.  
 

Liite 1. Tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelma  

Tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelman enimmäispituus on 30 sivua (Times New Roman 12 tai 

vastaavan kokoinen kirjasin) ja sen tulee olla englanninkielinen. Suunnitelmassa kuvataan tutkimus ja 

vaikuttavuus vuosilta 2014-2017 sekä kahdeksan vuoden suunnitelma vuosille 2018-2025. Tutkimus- 

ja vaikuttavuussuunnitelma laaditaan noudattaen seuraavaa rakennetta ja siinä tulee kuvata 

kansainvälisille asiantuntijoille hakemuksen arviointia varten alla olevat asiat. Tieteellisessä 

arvioinnissa keskitytään kohtiin 1-5 sekä 7 ja vaikuttavuuden arvioinnissa kohtiin 1-4 sekä 6-7. 

 

1. Perustiedot:  

Lippulaivan nimi ja lyhenne 

Lippulaivan johtaja ja varajohtaja 

Lippulaivan isäntäorganisaatiot 

  

2. Yhteenveto koko hakemuksesta (executive summary) (enintään 2 sivua) 

 

3. Lippulaivan ydinajatus (enintään 1 sivu) 

 

➢ tulevaisuuden ennakoitu näkymä tai tekijät, joiden perusteella ydinajatus on valittu 

➢ lippulaivan 3-5 keskeistä tavoitetta sen kahdeksan vuoden toimintakauden aikana 

➢ ydinajatuksen lyhyt kuvaus tutkimuksen ja sen vaikuttavuuden näkökulmista  

➢ lippulaivan tuoma lisäarvo 

mailto:etunimi.sukunimi@aka.fi
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4. Tutkimuksen ja vaikuttavuuden lähtötaso (enintään 7 sivua) 

 

➢ aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus ja tulokset kansainvälisessä vertailussa sekä niistä 

noussut ja osoitettu taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu merkittävä yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus  

➢ Lyhyt kuvaus osaamiskeskittymän keskeisten tutkijoiden ja vaikuttavuusosaajien pätevyydestä 

ja ansioista tutkimuksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta 

➢ Lyhyt kuvaus osaamiskeskittymän kytköksistä innovaatioverkostoihin ja -ekosysteemeihin ja 

muihin tutkimuksen hyödyntämisen kannalta tärkeisiin tahoihin 

 

5. Suunnitelma tutkimuksen tieteellisen laadun edistämiseksi 

 

➢ tutkimuksen tieteelliset tavoitteet ja niiden perustelut sekä seuranta  

➢ odotettavissa olevat tieteelliset tulokset, uudet avaukset, mahdollisuus läpimurtoihin ja 

tieteellinen vaikuttavuus 

➢ tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusmenetelmät ja -aineistot, aikataulu ja riskinhallinta 

 

6. Suunnitelma tutkimuksen taloudellisen ja/tai muun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

edistämiseksi 

 

➢ vaikuttavuuden tavoitteet ja niiden perustelut sekä seuranta 

➢ odotettavissa oleva vaikuttavuus eri muodoissaan ja mahdolliset uudet avaukset 

➢ suunnitellut lähestymistavat, menetelmät, materiaalit ja aikataulu vaikuttavuuden edistämiseksi 

➢ vaikuttavuutta voi jäsennellä esimerkiksi seuraavasti (Tieteen tila 2016): 

o tiede vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä 

o tiede käytäntöjen kehittäjänä 

o tiede päätöksenteon perustana 

o tiede maailmankuvan ja sivistyksen rakentajana 

 

7. Lippulaivan ekosysteemi ja organisoituminen 

 

➢ lippulaivan linkittyminen hakijanorganisaatioiden strategisiin painopisteisiin  

➢ resurssisuunnitelma lippulaivan elinkaaren ajalle ja resurssien kehittymisen seuranta 

➢ kuvaus isäntäorganisaatioiden rooleista, lippulaivan johtamisesta sekä hallintorakenteesta 

➢ kuvaus keskeisistä yhteistyökumppaneista ja niiden roolista lippulaivassa  

➢ toimet osaamiskeskittymän/tutkimusympäristön houkuttelevuuden lisäämiseksi 

 

Liite 2. Resurssit 

Lippulaivan resurssit kuvataan ajalla 2014-2026 sisältäen taulukon sekä vapaamuotoisen kirjallisen 

kuvauksen. Organisaatioiden tulee osoittaa aiemmat panostuksensa lippulaiva-alueelle ja esittää 

suunnitelmat tulevalle toimintakaudelle. Suunnitelmassa tulee myös kuvata resurssien allokointi ja 

kasvu toimintakauden aikana sekä riskinarviointi resurssien kehittymisestä  
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Liite 3. Muut liitteet 

Aineistonhallintasuunnitelma  

 

Tarvittaessa eettisen toimikunnan lausunto 

 

 


